
فلو أنكر اإلنسان شـيئا مبـا جـاء بـه الرسـول  (( من بعد ما تبين له الهدى ))ومن فوائدها: العذر باجلهل ؛ لقوله: 

(( مـن بعـد مـا تبـين لـه الهـدى عليه الصالة والسالم وصار حياج عليه لكنه جاهل فإنه معذور ؛ ألن اآليـة صـرحية 

عليه وآله وسلم فهو هدى ونور ؛ ولكـن كيـف يتبـني ؟ يتبـني بـأن ومن فوائدها: أن ما جاء به النيب صلى اهللا  . ))

يتأمل اإلنسان ما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم من العبادات واألخالق واملعـامالت وغـري هـذا ؛ فـإذا تأملـه 

ا جـاء بـه بعلم وعدل تبني له احلق ن إذا تأمله بعلم والثاين ؟ عدل يعـين منصـف فإنـه يتبـني لـه اهلـدى ويعـرف أن مـ

(( مـن بعـد مـا تبـين ومن فوائدها: أنه مـع الـرتدد ال تقـوم احلجـة ؛ لقولـه:  الرسول عليه الصالة والسالم فهو حق .

لكن على اإلنسان أن يتبني ، على اإلنسـان أن يتبـني وال يقـول خـالص ... وال أحبـث ، بـل جيـب أن يبحـث ؛  ))

هــا عــوام مشــركون شــركا صــرحيا مــا فيــه إشــكال ، يعبــدون القبــور وهــذا يــرد علينــا يف بعــض الــبالد اإلســالمية يكــون في

ويستغيثون باألموات وغري ذلك مما يأتونه من الشـرك األكـرب ويقـال هلـم إن هـذا شـرك لكـن ال يبحثـون ، فهـؤالء ال 

؛ ومــن فوائــدها: االحتجــاج باإلمجــاع  يعــذرون باجلهــل ؛ ملــاذا ؟ ألــم مل يطلبــوا التبــني ، وهــم مفرطــون بالشــك .

فإنه يستدل بذلك أن سبيل املؤمنني حق ، وهو كذلك يعـين أن األمـة إذا  (( ويتبع غير سبيل المؤمنين ))لقوله: 

أمجعت على شيء فإنه حـق وال ميكـن هلـذه األمـة الـيت اختارهـا اهللا عزوجـل ؛ وال ميكـن هلـذه األمـة الـيت اختارهـا اهللا 

ى الناس وهي تشهد على أفعاهلم وعلى أحكـام أفعـاهلم ، عزوجل وجعلها هي شهيدا على الناس لتكون شهداء عل

ال ميكــن إن يقــال إن إمجاعهــا ضــاللة أبــدا بــل إمجاعهــا علــى شــيء حــق ؛ ولكــن الــذي يبقــى هــو حتقيــق اإلمجــاع ، 

فهــذا هــو املشــكل هــو حتقيــق اإلمجــاع ؛ ألنــك أحيانــا تــرى مــن العلمــاء األجــالء مــن ينقــل اإلمجــاع واخلــالف قــائم 

العلماء ـ عفا اهللا عنهم ال يقول ال أعلم خمالفا ، لو قال كـذا لكـان معـذورا ؛ لكنـه يقـول باإلمجـاع  موجود ، وبعض

أو أمجعــوا علــى كــذا ، واخلــالف موجــود بكثــرة ؛ ومــن الغرائــب أنــه نقــل اإلمجــاع علــى أن شــهادة العــدل مــردودة ، 

كــن ســببه هــو عــدم التحــري واالطــالع ؛ ل العــدل مقبلــة ؛ ميكــن هــذا ؟ مــا ميكــنونقــل إمجــاع آخــر علــى أن شــهادة 

طائفــة كبــرية يف كتــاب " الصـــواعق املرســلة " ممــا نقــل فيـــه علــى أقــوال  أهــل العلــم ؛ وقـــد ذكــر ابــن القــيم رمحـــه اهللا 

اإلمجــاع ونقلــه أئمــة أجــالء ولــيس فيــه إمجــاع ؛ نرجــع مــثال مــن األمثلــة باإلضــافة إىل مســألة شــهادة العــدل ، نقــل 

أن الطـالق الـثالث بكلمـة واحـدة يبـني املـرأة وقـال هـذا جممـع عليـه ، ومـن قـال بأنـه ال ى بعض العلمـاء اإلمجـاع علـ

أبـدا ال بعـد عهـد  يبينها فقد خـرج عـن اإلمجـاع وخـالف سـبيل املـؤمنني ؛ أفهمـتم ؟ هـذا اإلمجـاع ال ميكـن أن يصـح

ل ابــن عبــاس رضــي اهللا عمــر وال قبــل عهــد عمــر ؛ أمــا قبــل عهــد عمــر رضــي اهللا عنــه فإنــه ال يصــح قطعــا ، فقــد قــا

( كــان الطــالق الــثالث فــي عهــد النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وفــي عهــد أبــي بكــر وســنتين مــن عنهمــا: 

يعين الرجل إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، فهي واحدة ؛ وهلـذا قـال النـيب عليـه  خالفة عمر واحدة )



مبجلــس واحــد قــال جملــس واحــد ؟ قــال نعــم ، قــال تلــك واحــدة  الصــالة والســالم لركانــة ملــا قــال إين طلقتهــا ثالثــا

فارجتعها ، وهذا واضح أنه كرر فقـال أنـت طـالق أنـت طـالق أنـت طـالق ؛ لكـن سـأله فقـال يف جملـس واحـد ؟ ألنـه 

إذا كان يف جملسني فيحتمل أنه راجع فيما بني الطلقتني صارت الثانية واقعة ؛ فعلى كل حـال أنـا أريـد أن أمثـل أن 

ض العلمــاء نقــل اإلمجــاع علــى أــا تبــني بــالطالق الــثالث ســواء كانــت متفرقــة أو جمموعــة ؛ وحنــن نقــول هــذا ال بعــ

يصـــح وإذا كـــان يف عهـــد الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم ، يف عهـــد أيب بكـــر وســـنتني يف خالفـــة عمـــر طـــالق 

لـى أـا ال تقـع إال واحـدة وأنـه إمجـاع  الثالث واحدا كيـف يصـح اإلمجـاع ؟ وهلـذا قـال بعـض العلمـاء: إن اإلمجـاع ع

قــدمي ســابق ؛ وهــذا الــذي قــال ذلــك أســعد بالصــواب مــن الــذي قــال إن اإلمجــاع ألــا تبــني بــه املــرأة الشــك عهــد 

الرســول وعهــد أيب بكــر وســنتني مــن خالفــة عمــر ؛ فــاملهم أن هــذه املســائل حيتــاج اإلنســان فيهــا إىل التحريــر ، إىل 

الكامــل ؛ وعــرف عــن بعــض العلمــاء التســاهل يف نقــل اإلمجــاع وعــذرهم يف ذلــك أــم مل  حتريــر املســألة واإلطــالع

ومــن فوائــدها: أن ســبيل املــؤمنني طاعــة الرســول عليــه الصــالة والســالم ؛ ألنــه  يطلعــوا علــى خمــالف فتســهل األمــر .

اقة ، وهــو كــذلك ؛ إذا ســبيل املــؤمنني هــي عــدم املشــ (( مــن يشــاقق )) ، (( ويتبــع غيــر ســبيل المــؤمنين ))قــال: 

وكلمــا كــان اإلنســان أقــوى إميانــا كــان أقــوى إتباعــا لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم حــىت كأنــه يشــاهد الرســول 

أمامـه يتبــع أثــره ، وإن اتبــع اإلنســان هـذه الطريقــة حصــل لــه الراحــة والطمأنينــة وقـوة اإلميــان ، كلمــا فعــل شــيء كــأن 

؛ وهذه املسألة جيب علينا أن ننتبـه هلـا وأن ال تضـيع علينـا أعمالنـا سـدى ؛ ألن  الرسول أمامه يرشده بقوله أو فعله

أكثرنا عنده اإلتباع املطلق واحلمد هللا لكن االتباع اخلاص يف كل فعل يفعلـه أو يقولـه هـذا يفقـد منـا كثـريا فالبـد أن 

وهـذا هــو  ،نـه يـوىل مــا تـوىل فيضــيع ومــن فوائـدها: عقوبــة مـن شـاق الرســول واتبـع غــري السـبيل املــؤمنني بأ نتنبـه لـه .

ــوبهم ))(( فــإن تولــوا فــاعلم أنالواقــع ؛ وهلــذا قــال اهللا تعــاىل يف آيــة أخــرى:   مــا يريــد اهللا أن يصــيبهم بــبعض ذن

ومــن فوائــدها:  فالـذنب ســبب لـذنب آخــر ، وكلمـا أذنــب اإلنسـان ذنبــا فليتهيــأ ذنبـا آخــر عقوبـة لــه إال أن يتـوب .

؛ و الســؤال عــن هــذه النــار ـ أعاذنــا اهللا  (( ونصــله جهــنم وســاءت مصــيرا ))إثبــات النــار والعــذاب ــا ؛ لقولــه: 

وإيــاكم منهــا ـ هــل هــي اآلن موجــودة ؟ اجلــواب ؟ نعــم ؛ وهــل هــي مؤبــدة ؟ نعــم ؛ هــذا الــذي عليــه أهــل الســنة 

ال عــربة ـا ؛ ألن اهللا صــرح بتأبيـدها يف آيــة ثـالث مــن  واجلماعـة ومل يعــرف ألحـد يف ذلــك خـالف إال أقــوال شـاذة

 إال طريقــا ليهــديهم وال لهــم ليغفــر اهللا يكــن لــم وظلمــوا كفــروا الــذين ((  إنالقــرآن الكــرمي ، وهــي قولــه تعــاىل: 

 (( إن اهللا لعن الكافرين وأعد لهـم سـعيرا خالـدين فيهـا أبـدا ))وقوله تعـاىل:  أبدا )) فيها خالدين جهنم طريق

ومــن  أعاذنـا اهللا وإيــاكم منهـا . (( ومــن يعـص اهللا ورســوله فـإن لــه نـار جهــنم خالـدين فيهــا أبـدا ))وقولـه تعـاىل: 



وصــدق اهللا عزوجــل فــإن أســوء مصــري  (( وســاءت مصــيرا ))ثنــاء اهللا يف الــذم والقــدح علــى النــار بقولــه: فوائــدها: 

  أن يصري إىل النار . يصري إليه اإلنسان

 خيـرا فـيهم اهللا علـم (( إن شـر الـدواب عنـد اهللا الصـم الـبكم الـذين ال يعقلـون ولـوعـن قولـه تعـاىل:  السائل :

  أال تشكل علينا هذه اآلية ؟ معرضون )) وهم لتولوا أسمعهم ولو ألسمعهم

( لـو (واآليـة األخـرى واضـحة صـرحية ، املعـىن  اتال ، ما تشكل علينا هذه اآلية ، هذه اآلية مـن املتشـا الشيخ :

أي مساعا ينتفعون به ؛ لكن مع ذلك لو مسعوا مساعا ينتفعون بـه فإمنـا يف قلـوم  علم اهللا فيهم خيرا ألسمعهم ))

  زيغ ال يقوون معه على اإلتباع .

  الكفار اليوم الذين مل تصلهم الدعوة اإلسالمية فكيف يكون حاهلم ؟ السائل :

أمـرهم إىل اهللا ؛ ألن هـؤالء ال يـدينون باإلسـالم فيجعلـون كأهـل الفطـرة هـذه ـ بـارك اهللا فيـك ـ يقـال: إن  الشـيخ : 

؛ لكن إذا كان يدين اإلسالم لكن عنده شـيء جيعلـه ؛ فهنـا نقـول هـو مسـلم معـذور جبهلـه ألن هنـاك فرقـا بـني أن 

ن حممــدا يــدين الكفــر والشــرك وهــو ال يريــد اإلســالم وبــني شــخص آخــر يقــول إنــه مســلم يشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأ

رسول اهللا لكن عنده شرك ؛ والنتيجة البينـة يف هـذا ؛ أمـا الـذين مل تـبلغهم الـدعوة فالصـواب أن أمـرهم إىل اهللا وأن 

ال نلحقهم باملسلمني ظاهرا فإذا ماتوا بني أيدينا فإنـا ال نصـلي علـيهم وال نـدفهم معنـا ؛ أمـا يف اآلخـرة فـأمرهم إىل 

   اهللا .

  على رأي يف مسألة وخالف مخسة أو عشرة فهل هذه املخالفة ختالف سبيل املؤمنني ؟لو اتفقت األمة  السائل :

ال ال ، ال إمجاع مع خمالفة اخلمسة أو العشـرة ؛ بـل وال مـع خمالفـة الواحـد واالثنـني إال عنـد بعـض العلمـاء  الشيخ :

ـــد مـــن إمجـــاع كـــل  ، ابـــن جريـــر رمحـــه اهللا يـــرى أن خـــالف الواحـــد واالثنـــني ال يـــنقض اإلمجـــاع ؛ والصـــواب ـــه الب أن

اتهدين ؛ العوام ال نعتربهم واملقلدون ال نعتربهم ؛ ألن العلماء أمجعـوا علـى أن املقلـد لـيس مـن العلمـاء فـال ... ؛ 

  ألن املؤلف نسخة ، نسخة من كتاب مؤلف يف هذا املذهب .

ن نولــه مــا تــولى ونصــله جهــنم (( ومــن يتبــع غيــر ســبيل المــؤمنيعلــى اإلمجــاع يف هــذه اآليــة داللــة ال  الســائل :

ألن اإلمجاع يكـون بـني اتهـدين ويف اآليـة ذكـر املـؤمنني وهـم أعـم مـن اتهـدين حيـث يـدخل  وساءت مصيرا ))

  فيهم اتهد واملقلد ؟

مــا لــه رأي يف الواقــع وال يعــد ؛ ولــذلك جتــد العــامي يف بلــد  ملــؤمنني العــامي ، العــامي ثابــت نقــول ســبيل ا الشــيخ :

يتبــع العــامل الــذي يف بلــدهم حــىت إنــه قبــل أن يوجــد االتصــال التــام اآلن بــني النــاس إذا قيــل مــثال يف الريــاض: قــال 



عـامي مـا الشيخ يف الرياض كذا وكذا ، مث قيل: وقال الشيخ يف بلد آخر كـذا وكـذا ، مـا يعتـربون القـول الثـاين ألن ال

  عنده شيء .

  عن حكم قراءة الفاحتة خلف اإلمام ؟ السائل :

نعم كيـف جنمـع بـني هـذا وهـذا ؛ يقـال: إن قولـه أمجعـوا أـا يف الصـالة يعـين أنـه ال جيـب علـي أن أسـتمع  الشيخ :

؛ وأمــا لقــراءة قــارئ إىل جنــيب مــثال ، مــا جيــب علــي ، هــذا مــراده ؛ وهــذا أمــر اإلمجــاع عليــه ظــاهر مــا فيــه إشــكال 

اإلمجاع الذي أنكره فهو اإلمجاع الذي ال سند له ؛ وأصل هذا الكالم قالوا يف الرد على أهـل التعطيـل الـذي يقـول 

  قائلهم: هذا إمجاع على احلق ، وما أشبه ذلك .

 (( يهـاجر )) (( ومن يهاجر في سبيل اهللا يجد في األرض مراغما كثيـرا وسـعة ... ))مناقشة عن معاين اآلية: 

(( وإذا  مناقشـة عـن معـاين اآليـة:  فعل الشرط ؛ ألن من شرطية جتزم ، فهـي فعـل الشـرط . اذا مل تكن يهاجروا ؟مل

(( الطائفـة الثانيــة  (( وإذا كنـت فــيهم )) كنـت فـيهم فأقمــت لهـم الصـالة فلــتقم طائفـة مــنعهم معـك ... )) .

؟ الطائفــة الثانيــة يكــون العــدو قــد تنبــه فرمبــا يف الطائفــة األخــرى احلــذر يــذكر ومل وليأخــذوا حــذرهم وأســلحتهم )) 

هــذه الصــفة مــن الصــفات خرجــت عــن املــألوف  . (( وليأخــذوا حــذرهم وأســلحتهم ))يكــروا علــيهم فلهــذا قــال: 

يف الصــلوات ، مــن كــم وجــه ؟ مــن وجــوه ؛ منهــا: أن الركعــة الثانيــة أطــول مــن األوىل ، واألصــل ؟ األوىل أطــول مــن 

أي الطائفتني كانت مع اإلمـام األوىل أو الثانيـة ؟ الثانيـة ؛ الـدليل  ومنها:  ؟ أن جواز . املؤمنني عن الثانية ؛ ومنها

(( وإذا كنـت واألوىل مـاذا قـال فـيهم ؟ (( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا وليصلوا معك )) ؟ الدليل قوله تعاىل: 

 هم فـإذا سـجدوا فليكونـوا مـن ورائكـم ))فيهم فأقمت لهم الصالة فلتقم طائفة منهم معك وليأخـذوا أسـلحت

ألن األوىل صاروا من وراء والثانية ؛ لكن ما هو يؤخـذ مـن هـذه اآليـة الكرميـة أن الثانيـة هـي الـيت مـع النـيب ؛ لقولـه: 

 (( فـإذا سـجدوا ))وهذا صحيح ؛ لكن ما هو الدليل على أن األوىل مل تصـل معـه ؟ قولـه:  (( فليصلوا معك ))

ماعــة حكمــا ؟ وهــل حيكــم لــألوىل بــإدراك صــالة اجل . (( فــإذا ســجدوا فليكونــوا مــن ورائكــم )) فأثبــت انفــرادهم

( مــن أردك ركعــة مــن حــديث ي الطائفــة األوىل ، حكمــا ؟ .أ (( فــإذا ســجدوا ))هنــا قــال  حكمــا ال ؛ الــدليل ؟

(( معـك ل عمومـا ؛ قولـه: وأنـا مل أقـل مـا هـو الـدليل مـن اآليـة حتددتـه عليهـا ، الـدلي الصالة فقـد أدرك الصـالة )

ومل يقـــل: تصــلي ، إقامـــة لكـــن حكمـــا أدركــت صـــالة اجلماعـــة ؛ لقـــول  (( فلـــتقم طائفـــة معـــك ))؟ ال ، قــال:  ))

يف هـذه هـل محـل السـالح  . ( مـن أدرك ركعـة مـن الصـالة فقـد أدرك الصـالة )النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم: 

(( وليأخـذوا ري الراجح ، حنن اآلن نأخذ من اآليـة ؛ الـدليل ؟ قولـه: أنا ما أريد الراجح وغ احلال واجب ؟ الراجح 

؛ ال هـــذا قـــد يقولـــون لالســـتحباب ؛ ألن األصـــل محـــل اإلنســـان يف صـــالته مـــا يشـــغله ممنـــوع فتكـــون األمـــر هنـــا  ))



(( وال جنـاح علـيكم إن كـان بكـم أذى مـن مطـر أو كنـتم مرضـى مبقابلة املنـع ؛ نأخـذ الوجـوب مـن قولـه تعـاىل: 

يـرى بعـض العلمـاء جـواز محـل ا مل يكن هذه احلال فعليكم محلـه  فمفهوم اآلية الكرمية إذ أن تضعوا أسلحتكم ))

الســالح الــنجس يف هــذه احلــال للضــرورة ؟ هــذا خــارج عــن مفهــوم اآليــة ألن اآليــة مــا فيهــا ذكــر هلــذا ، وهــذا هــو 

آليــة الكرميــة أن الكفــار حيرصــون علــى عــدم هــل يؤخــذ مــن ا األقــرب أنــه جيــوز أن حيمــل الســالح الــنجس للضــرورة .

(( ود الـذين كفـروا لـو تغفلــون تسـليح املسـلمني كمـا هـو الشـأن اآلن يف البوسـنا واهلرسـك ، مـن أيـن ؟ مـن قولـه: 

بــارك اهللا فيــك ، هــذا صــحيح ، الكفــار يريــدون أن  عــن أســلحتكم وأمتعــتكم فيميلــون علــيكم ميلــة واحــدة ))

نعـم ،  وهل يف اآليـة مـا يـدل علـى شـدة حنـق الكفـار بالنسـبة لإلغـارة علينـا ؟ نا .نغفل عن أسلحتنا فكيف يعطون

؛ ال ؛ قولـه:  )) (( ود الـذين كفـروا لـو تغفلـون عـن أسـلحتكم وأمتعـتكممن اآلية ؛ أي اآلية ؟ من قولـه تعـاىل: 

أنـت اقتصـرت عنهـا ؛ ذكـرت  (( فيميلـون علـيكم ميلـة واحـدة ))نعـم قولـه:  عليكم ميلة واحـدة )) (( فيميلون

اآلية ؛ ال ما يصـح اآليـة ... الشـاهد ... تفوتـه ، يعـين واحـد يقـول يطلـب منـه حكـم معـني مث يـذكر أول اآليـة وال 

أي جمهزة تقضي علـيكم ؟ أي نعـم الشـاهد قولـه:  (( ميلة واحدة ))قوله:  يذكر احلكم املعني هذا ال يعترب شيئا .

(( مناقشـة عـن معـاين اآليـة:  تدل على احلنق وشدة الغيظ وأم يقبلون بقوة . )) (( فيميلون عليكم ميلة واحدة

ـــرجيم   جنـــوبكم )) . وعلـــى وقعـــودا قيامـــا اهللا فـــاذكروا الصـــالة قضـــيتم إذا  (( إذاأعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان ال

 كانــت لصــالةا إن الصــالة فــأقيموا اطمــأننتم فــإذا جنــوبكم وعلــى وقعــودا قيامــا اهللا فــاذكروا الصــالة قضــيتم

 وترجـون تـألمون كمـا يـألمون فـإنهم تـألمون تكونـوا إن القـوم ابتغـاء فـي تهنـوا موقوتـا وال كتابا المؤمنين على

(( إذا قضـيتم الصـالة فـاذكروا اهللا مـا هـي احلكمـة يف قولـه:  . حكيمـا )) عليمـا اهللا وكـان يرجون ال ما اهللا من

فقــط ؛ يعــين كأنــه يقــول ال جتعلــوا اتصــالكم بــاهللا وذكــركم إيــاه يف الســاعة العبــد دائمــا . بربــه ســبحانه وتعــاىل  ؟ ))

(( فـــإذا قضـــيت الصـــالة فانتشـــروا فـــي األرض ؛ ونظـــري ذلـــك جـــاء يف اجلمعـــة  وتقـــول خـــالص انتهـــت الصـــالة 

عمـدا رجـل صـلى بعـد خـروج الوقـت مت ال تغفلـوا ، وهـذا تنبيـه مهـم .  وابتغوا من فضل اهللا واذكـروا اهللا كثيـرا ))

بعد الوقت مـا هـو قبـل الوقـت صـلى بعـد الوقـت متعمـدا بـال عـذر ؟ صـالته باطلـة ؟ مـن  فماذا تقول يف صالته ؟ 

نعـم ؛ لكـن يكفـي هـذا أو ال أو دليـل  (( إن الصالة كانت على المؤمنين كتابـا موقوتـا ))أين تأخذ ؟ من قوله: 

ىل هذا دليل آخر ؛ قول النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه لكن قلنا البد أن يضاف إو البد من  مركب معها ؛ مركب ؟ ه

أحســنت ، يــدل علــى الــبطالن ، هــذه اآليــة باالنضــمام إىل  ( مــن عمــل عمــال لــيس عليــه أمرنــا فهــو رد )وســلم: 

ألن هذا الذي تـرك الصـالة حـىت  ( من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد )قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

مال لـيس عليـه أمـر اهللا ورسـوله بـل عليـه ـي اهللا ورسـوله فتكـون صـالته باطلـة ؛  وهـل هـذا مـن خرج وقتها عمل ع



باب الرمحة به أو من باب العقوبة به ؟ ... حىت خرج وقتها وقلنا ال ... من باب العقوبة أو مـن بـاب الرمحـة حـىت 

ة ؛ ألن اآلن عنـدنا رجـالن أحـدمها ال يتعمد ؛ من بـاب العقوبـة ؛ مـا وجهـه ؟ مـا وجـه كـون هـذا عقوبـة ولـيس رمحـ

اقضـها ؛ والثـاين تعمـد أن يـرتك مخـس صـلوات وقلنـا اسـرتح ال تقضـها ؟ األول ... يعــين   نسـي مخـس صـلوات وقلنـا

وصـالتك هـذه كفـارة   كأنه إعراض عنـه وعـدم رضـا بفعلـه ، أعـرض عنـه ومل يـرض بفعلـه خبـالف الـذي قيـل لـه صـل

هــل عــدم احملــافظ علــى الوقــت ينــايف كمـــال  . ( ال كفــارة لهـــا إال ذلــك ) كمــا قــال النــيب عليــه الصــالة والســالم:

واملـؤمن سـوف حيـافظ علـى هـذا  (( كانت على المؤمنين كتابـا موقوتـا ))اإلميان ؟ نعم ؛ الدليل من اآلية ؟ قوله: 

 فـــإنهم ونتـــألم تكونـــوا إن القـــوم ابتغـــاء فـــي تهنـــوا (( والمناقشـــة عـــن معـــاين اآليـــة:  الوقـــت الكتـــاب املوقـــوت .

(( مـا احلكمـة مـن هـذه اآليـة :   حكيمـا )) عليمـا اهللا وكـان يرجـون ال مـا اهللا مـن وترجـون تـألمون كمـا يـألمون

(( إن تســــلية املــــؤمنني ااهــــدين ، تســــليتهم ؛ يقــــول:  يعــــين مــــا املــــراد ــــا ؟ وال تهنــــوا فــــي ابتغــــاء القــــوم ... ))

لكـن العاقبـة ؟  تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ))يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله )) (( إن 

وهلذا ملا قال أبو سفيان يف غزوة بدر " يوم بيوم بـدر واحلـرب سـجال " أجابـه  (( وترجون من اهللا ما ال يرجون ))

منني يف املســـلمون فقـــالوا " ال ســـواء قتالنـــا يف اجلنـــة وقـــتالكم يف النـــار " وهـــذا الشـــك أن فيـــه التســـلية وتقويـــة للمـــؤ 

(( وترجــون مــن اهللا مــا ال قولــه تعــاىل:  يف اآليــة إشــارة إىل أنــه ال يشــهد للشــهيد بأنــه يف اجلنــة ؟ طلــب أعــدائهم .

والرجــاء قــد يتحقــق وقــد ال يتحقــق ؛ وهلــذا ــي عــن شــخص معــني بأنــه شــهيد إال مــن  يرجــون )) ، (( ترجــون ))

الرسول بالشهادة شهدنا له ؛ وكذلك مـن شـهد لـه القـرآن  شهد له الرسول عليه الصالة والسالم ؛ أما من شهد له 

يف حـديث أحـد ملـا صـعد النـيب صـلى اهللا  (( ويتخـذ مـنكم شـهداء ))كما يف غـزوة أحـد حيـث قـال اهللا عزوجـل: 

عليه وآله وسلم اجلبل فرجف م ومعه أبو بكر وعمر وعثمان قال: أثبت أحد فإمنا عليك نـيب وصـديق وشـهيدان 

خللـق األربعـة وجـد مـنهم علـى هـذا اجلبـل كـم صـنفا ؟ ثالثـة: نـيب ، وصـديق ، وشـهيد ؛ اآلن حنــن ؛ يعـين أصـناف ا

نشهد أن عمر شهيد وأن عثمان شهيد ؛ ونشهد أيضا أن ثابت بن قيس رضي اهللا عنه شـهيد ؛ ألن الرسـول قـال 

(( يـا أيهـا الـذين تعـاىل:  يف قصة معروفة وهي ملا نـزل قـول اهللا ) ( تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنةله: 

آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وال تجهـروا لـه بـالقول كجهـر بعضـكم لـبعض أن تحـبط أعمـالكم 

كان هو رضي اهللا عنه قوي الصوت ـ وهلذا كان خطيبا وشاعرا للرسول عليـه الصـالة والسـالم   وأنتم ال تشعرون ))

يبكي خـاف أن حيـبط عملـه وهـو ال يشـعر ـ رضـي اهللا عنـه ـ ، لكـن واهللا  مجع بني اخلطابة والشعر ـ فاختفى يف بيته

ما خاف العقاب إال مـن يأمنـه ، مـا خـاف مـن العقـاب إال أمنـه اهللا لـه ؛ ففقـده النـيب عليـه الصـالة والسـالم فسـأل 

ــا أيهــا الــذين آمنــعنــه فقيــل لــه إنــه كــان يف بيتــه وأرســل إليــه وأخــرب بالســبب قــال إن اهللا يقــول:  وا ال ترفعــوا (( ي



ـــالقول كجهـــر بعضـــكم لـــبعض أن تحـــبط أعمـــالكم وأنـــتم ال  أصـــواتكم فـــوق صـــوت النبـــي وال تجهـــروا لـــه ب

( بـل تعـيش حميـدا وتقتـل شـهيدا وإين يا رسول اهللا أخاف أن حيبط عملي وأنا ال أشعر ؛ فقال لـه:  تشعرون ))

ملـا قتـل ضي اهللا عنه ؛ ويف قتله قصة غريبـة فعاش محيدا وقتل شهيدا ونشهد أنه سيدخل اجلنة ، ر  وتدخل الجنة )

رضي اهللا عنه مر به أحد اجلنود فأخذ درعه الذي كان عليه أخذ درعه وكان يف طرف اجلـيش فوضـعه حتـت برمـة ؛ 

أتعرفــون الربمــة ؟ قــدر مــن الطــني املشــوي يكــون كــاحلجر ؛ فوضــع الــدرع حتتهــا فــرأى أحــد أصــحاب ثابــت ثابتــا يف 

نـا أو رجـال ـ نسـيت أنـه يعـني الرجـل أو قـال فالنـا ـ مـر يب وأخـذ الـدرع ووضـعه حتـت برمـة يف املنـام وقـال لـه إن فال

؛ وأخــرب خالــدا بــأين أوصــي بكــذا وكــذا فليبلــغ ذلــك أبــا بكــر ؛ فلمــا أصــبح جــاء  طــرف اجلــيش وعنــده فــرس يســنت

يسـنت درع حتـت الربمـة وعنـده فـرس الرجل إىل خالد رضي اهللا عنه وأخربه باخلرب فذهبوا إىل اجلهـة الـيت قاهلـا وإذا بالـ

فأخذه وبلغت وصيته أبا بكر فأنفذها ؛ قال العلماء وال يوجد أحدا نفذت وصيته بعـد موتـه إال ثابـت بـن قـيس  ،

أننا ال نشهد ألحد بالشهادة إال من شهد له الرسول عليـه الصـالة والسـالم  ، أوصى بعد موته ونفذت ؛ فاحلاصل

يـــه وآلـــه وســـلم أن احلريـــق شـــهيد وأن الغريـــق شـــهيد وأن املقتـــول شـــهيد وأن املطـــرود ؛ ثبـــت عـــن النـــيب صـــلى اهللا عل

شهيد وأن من مات دم شهيد ؛ فهل إذا مات أحـد ـذه األسـباب نقـول هـو شـهيد بعينـه ؟ ال ؛ لكـن نرجـوا أن 

ء ، يكــون شــهيدا ؛ وذلـــك ألن املظهــر قــد يكـــون علــى خــالف املخـــرب ؛ لكــن نقــول نرجـــوا أن يكــون مــن الشـــهدا

واحلمد هللا شـهادتنا ال يتوقـف عليـه كونـه شـهيدا إن كـان مـن الشـهداء ؛ ألـيس كـذلك ؟ وعـدم شـهادتنا ال مينـع أن 

مـا معـىن الفـرس يسـنت ؟ يسـنت  يكون شهيدا إن كان من الشهداء ؛ لكن يكفيه أن نرجوا أن يكون من الشهداء .

ــامناقشــة عــن معــاين اآليــة:  إذا كــان الفــرس واقفــا علــى ثــالث قــوائم يقــال إنــه يســنت .  الكتــاب إليــك أنزلنــا (( إن

 واسـتغفر اهللا إن اهللا كـان غفـورا رحيمـا والخصـيما  للخـآئنين تكـن وال اهللا أراك بمـا النـاس بين لتحكم بالحق

(( إنــا يف هــذه اآليــة الكرميــة  .أثيمــا ))  خوانــا كــان مــن يحــب ال اهللا إن أنفســهم يختــانون الــذين عــن تجــادل

مـا يفيـد أن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم  إليك الكتاب بـالحق لـتحكم بـين النـاس بمـا أراك اهللا ... ))أنزلنا 

وجــه الداللــة ؟ مل يقــل: مبــا تــرى ؛ وألنــه أيضــا  (( إنــا أنزلنــا إليــك الكتــاب بــالحق ))ال حيكــم برأيــه ؟ مــن قولــه: 

فقد أذن له النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم ملـن أذن ويدل هلذا األمر الرابع  جعل حكمه مبنيا على إنزال الكتاب .

لكـن  (( عفا اهللا عنك لم أذنت لهم حتى يتبين الـذين صـدقوا وتعلـم الكـاذبين ))له من املنافقني وقال اهللا له: 

اهللا قـال ذلــك لــه ــذا العتـاب اللطيــف حيــث قــدم العفـو علــى املؤاخــذة أو علــى املعاتبـة ، كــل هــذا احرتامــا للرســول 

ومل يقـل:  (( عـبس وتـولى أن جـاءه األعمـى ومـا يـدريك لعلـه يزكـى ))ه الصالة والسالم ، ونظري ذلك قولـه: علي

قولـه:  عبست ، كراهة أن خياطبه ذا األمر الـذي يـالم عليـه ـ نسـأل اهللا أن جيعلـين وإيـاكم معظمـني لـه ولرسـوله ـ .



(( وال تكــن هــي عنــه ؟ ال يفيــد ذلــك ؛ أليــش ؟ هــل يفيــد أن هــذا واقــع منــه فن (( وال تكــن للخــائنين خصــيما ))

مناقشـة عـن  والشـرك ممتنـع عنـه . (( لئن أشركت ليحبطن عملك ))؟ هذا مثل قوله تعاىل:  للخائنين خصيما ))

(( قولـه:  أثيمـا )) . خوانـا كـان مـن يحـب ال اهللا إن أنفسـهم يختـانون الـذين عـن تجـادل ((  والمعاين اآليـة: 

ال قائــل: كلمــة أمث هــل هــي صــفة صــفة قيــد أو صــفة كشــف ؟ يعــين هــل هــي صــفة مقيــدة أو لــو قــ خوانــا أثيمــا ))

مقيــدة ؛ ألن اخلــوان قــد ال يــأمث ؛ يــأمث ؟ إذا كانــت مقيــدة فمعناهــا أن اخلــوان ينقســم إىل قســمني:  صــفة كاشــفة ؟ 

نظـري  . أثـيم فإنـه آمثفإنـه  أثيم ، وغري أثيم ؟ كاشفة ؛ توافقون على هـذا ؟ نعـم هـي صـفة كاشـفة ؛ ألن كـل خـوان

 لمــا دعــاكم إذا وللرســول هللا اســتجيبوا آمنــوا الــذين أيهــا (( يــاهــذا يف الصــفة الكاشــفة قــول اهللا تبــارك وتعــاىل: 

(( يــا أيهــا النــاس اعبــدوا ربكــم الــذي خلقكــم والــذين وال يـدعون إال مبــا ... ؛ وكــذلك قولــه تعــاىل:  يحيــيكم ))

صفة قيد لكان مل يعبـد ربكـم مل خيلقهـم ، ولـيس   (( الذي خلقكم ))فإن من املعلوم أننا لو جعلنا  من قبلكم ))

كذلك بل هذه صفة كاشفة ؛ والصفة الكاشفة تكون يف الغالب بيانـا للواقـع أو تعلـيال للحكـم ، هـذا هـو الغالـب 

 يرضــى ال مــا يبيتــون إذ معهــم ووهــ اهللا مــن يســتخفون وال النــاس مــن (( يســتخفونمناقشــة عــن معــاين اآليــة:  .

(( يستخفون مـن النـاس ما هي القصة اليت تشري إليها هذه اآليات  . محيطا )) يعملون بما اهللا وكان القول من

رجـل مـن األنصـار سـرق درعـا أو جـرارا مـن طحـني ـ علـى خـالف يف هـذا ـ واـم  ؟ وال يسـتخفون مـن اهللا ... ))

  به رجال من اليهود والرجل كان بريئا 


